Ribe, 28. april 2016

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 27. april 2016 kl 16.30 i Kannikegården, mødelokalet

TR 587
Til stede:
Henrik Præstholm, Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Poul Karstensen, Per
Dalgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Henrik Ravn (medarb.repr.) Signe von Oettingen og Torben
Bramming
Afbud: Dagmar Warming, Jens Torkild Bak
Sang (SvO): Velkommen lærkelil.
Dagsorden og referat:

1

Underskrift af referat fra menighedsrådsmøde 16.3. 2016 (KE)
Godkendt og underskrevet.

2

Temadrøftelse: Oplæg v. Signe von Oettingen: ”Den gode salme”
P.b.a. et tankevækkende oplæg gav drøftelsen vedr. bl.a. salmevalg anledning til mange
tilkendegivelser, hvor fokus på melodien havde fleres bevågenhed – både i h.t. fornøjelsen
ved kendte melodier og udfordringen ved nye. Der sporedes udbredt tilfredshed med at få
lejlighed til en sådan drøftelse af mere almen kirkelig karakter.

3

Budget 2017 (KE)
Budgettet i dets nuværende brutto-form, bl.a. med et driftsunderskud på ca. kr. 200.000,
blev gennemgået. De enkelte budgetposter blev taget til efterretning, idet dog K&Rudvalget blev bedt om at revurdere
 de afsatte midler vedr. diakoni
 den forventede indtægt fra jordleje
K&R-udvalget udarbejder et budget i balance til MR-mødet 18. maj, og MR-medlemmer
kan indtil 11. maj henvende sig vedr. særlige behov eller andre bemærkninger til budgettet.
Det på mødet fremlagte bruttobudget er vedhæftet dette referat som bilag.

4

Momsforhold, kort orientering (KE)
Der pågår fortsat forhandlinger med SKAT og med revisors bistand. Siden møde med SKAT
11. marts (og MR-møde 16. marts) har SKAT fremsendt et kombineret referat og
vejledningsbrev og desuden udbedt sig specifikationer vedr. Domsognets momskonti og en
redegørelse for den anvendte afløftnings-% 2013-2015. Hverken MR repræsentanter (HP,
TR, KP og KE samt kordegnen) eller revisor er fuldt ud enige med forudsætningerne i det
nævnte brev. Der tilstræbes et fornyet møde inden for 14 dage, ligeledes med deltagelse af
revisor.
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5

Kannikegården, orientering (TR)
a) Mangelgennemgang af LTA fra 14.4. 2016. Bilag uds. 16.4.
b) Økonomi
c) Udlejninger i Kannikegården
a) udbedringen af mangler på den omfattende og detaljerede liste trækker ud, bl.a.
undrer manglerne vedr. glasdør til Processionsgang og måtter til indgangsparti, ligesom
tilladelsen vedr. permanent ibrugtagning fortsat ikke foreligger.
b) der er ikke sket ændringer i den økonomisk situation siden sidste MR-møde. Der er
bl.a. ikke modtaget yderligere fakturaer (de er dog næppe glemt!).
c) punktet udsat til næste MR-møde, hvortil et oplæg tilstræbes udarbejdet.

9

Orientering
Præster
(SvO):
 Der er 19 minikonfirmander i indeværende uge. Der er ligeledes minikonfirmander i
uge 19 og 21
(TB):
 Der er netop tilrettelagt konfirmandundervisning for 2016-2017. Der disponeres over
56 timer + en hel dag
 gudstjenesten 2. Pinsedag kl. 14 foregår som tidligere i Klosterhaven med tekster på
arabisk, farsi, engelsk og dansk (evt. et yderligere sprog). Efterflg. spisning i
Klostergården.
Medarbejderrepræsentant:
 den nye gulvvaskemaskine er taget i brug med succes
 der har været flere medhjælpere i arbejde, bl.a. en syrer og en yngre praktikant
Udvalg:
Jordudvalg: holder møde 9. maj med John Frikke fra Nationalpark Vadehavet vedr.
fremtidig miljøvenlig drift af Domsognets 8 ha i Ø. Vedsted.
Kirkeværge (HP):
 Steffen Petersen har meldt positivt tilbage vedr. forberedelser til fornyet lys-design i
Domkirken
 der er søgt om stiftets tilladelse vedr. vedligeholdelsesplanen for facader og vinduer
det næste årti. (nordre korsarm)
Kirkegårdsbestyrelse (HK):
Der er bestyrelsesmøde 3. maj og møde med provstiet vedr. byggeriet på gl. kirkegård 7.
juni. HUSK FÆLLESMØDET 19. MAJ (der kommer invitation snarest).
Kontaktperson:
Der har for første gang været afholdt ”MUS-samtale” med repræsentanter (en yngre og en
ældre) for kirkekoret. Birgitte E deltog også i samtalen. Repræsentanterne udtrykte generel
tilfredshed med ansættelsen, idet de efterlyste en vis afklaring af korets kollegiale
tilhørsforhold. Endvidere udtrykte de forskellige ønsker vedr. repertoire og anden korisk
tilrettelæggelse.
Formanden: orienterede om SvO’s tidsbegrænsede ændring i timenormering, som
foreløbigt gælder indtil udgangen af 2017.
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Eventuelt
P-forholdene på Torvet, især korttidsparkering ved Kannikegården, vendtes nok en gang.
MR overvejer – og drøfter senere – endnu en henvendelse til Esbjerg Kommune.
Mødeplan for resten af indeværende valgperiode udsendes snarest.
Næste møde: 18. maj kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 18.33

Referat MR-møde 27. april 2016 godkendt 18. maj 2016
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